PROTOKÓŁ I/2019
z zebrania sprawozdawczo – wyborczego mieszkańców Osiedla Rudy
w dniu 13 lutego 2019 r.
W zebraniu uczestniczyli:
1. Barbara Białkowska – Z-ca Burmistrza Solca Kujawskiego,
2. Cezary Ball – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta,
3. Dariusz Chojnacki – W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej,
4. Sebastian Wrycza – Prezes ZGK Sp. z o.o.
5. Wojciech Pietrzak – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej ZGK Sp. z o.o.
6. Piotr Krasicki – Komendant Komisariatu Policji / dzielnicowy Komisariatu Policji
J. Kaczmarek – Przewodnicząca ZOR - w I terminie brak wymaganego kworum, termin II
zebrania ustalono na godz. 17.15.
W II terminie – kworum stwierdzono, wg listy obecności w zebraniu uczestniczy
7 mieszkańców – zał. nr 1.
J. Kaczmarek – powitała zebranych mieszkańców i odczytała porządek obrad – zał. nr 2.

Ad. 1.
J. Kaczmarek – przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu za 2018 rok – zał. nr 3.
Ad. 2. Wybory zarządu osiedla.
J. Kaczmarek – przedstawiła zasady wyboru do zarządu osiedla rudy. Zwrócił się do
mieszkańców ilu osobowy ma być skład zarządu ? Obecny liczył 4 osoby.
Mieszkańcy opowiedzieli jednogłośnie za 4 osobowym składem zarządu.
J. Kaczmarek – prośba o podawanie osób chętnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono:
1. Waldemara Wasilewskiego – wyraził zgodę,
2. Joannę Zimon – wyraziła zgodę,
3. Bogumiła Kaczmarka – wyraził zgodę.

J. Kaczmarek – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy mieszkańcy za.
J. Kaczmarek – prośba o zgłaszanie kandydatów do zarządu.
Do Zarządu Osiedla zgłoszono następujące kandydatury :
1. Jolantę Kaczmarek – wyraziła zgodę,
2. Jacka Górczyńskiego – wyraził zgodę,
3. Mariannę Górczyńską – wyraziła zgodę,
4. Dariusza Górczyńskiego – wyraził zgodę.
J. Kaczmarek – Kto jest za zamknięciem listy ?
Wszyscy za.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy (przygotowanie kart do głosowania, rozdanie kart
mieszkańcom, przeliczenie głosów).
W. Wasilewski – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. W wyniku tajnego głosowania na
członków Zarządu Osiedla Rudy wybrano:
1. Jolantę Kaczmarek – przewodnicząca
2. Mariannę Górczyńską – z-ca przewodniczącej
3. Jacka Górczyńskiego – członek
4. Dariusz Górczyński – członek
B. Białkowska – Z-ca Burmistrza Solca Kujawskiego – przedstawiła informacje na temat
budżetu Gminy na 2019 rok oraz planowanych inwestycji m.in.
- przebudowa rowu melioracyjnego,
- przebudowa ul. Leśnej,
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę,
- przebudowa ul. Robotniczej,
- budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski,
- rewitalizacja społeczno – gospodarcza Placu Jana Pawła II,
- termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II,
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4,
- uruchomienie stref rekreacyjno – sportowych na terenie miasta,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie,

- wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka”,
- modernizacja boiska treningowego (nowa murawa).
Ponadto Zastępca Burmistrza poinformowała, że w 2019 r. nie przewiduje się podwyżek opłat
za gospodarowanie odpadami.
W budżecie Gminy zostały zaplanowane środki przeznaczone na dotację na wymianę źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych. W 2019 r. Gmina planuje udzielić dotację na wymianę
pieców na gaz, na olej i na energię elektryczną. Dofinansowanie w br. przewidziano w
wysokości 30.000 zł tj. po 3.000 zł na osobę czyli 10 osób otrzyma dotację na wymianę
pieców. W lutym br. zostanie na sesji Rady Miejskiej przedstawiony projekt uchwały w tej
sprawie. Jeśli uchwała zostanie przez Radnych przyjęta to od marca br. rozpocznie się proces
dofinansowania i możliwość składania wniosków. Wzorem ubiegłego roku, jeśli liczbą
chętnych osób przekroczy liczbę dziesięciu, to odbędzie się losowanie publiczne. Dotacja
zostanie rozliczona jeszcze w roku bieżącym.
Mieszkańcy zgłosili problemy osiedla dot.:
- braku pomieszczenia, w którym można by było przeprowadzać zebrania,
Pani Jolanta Kaczmarek zaproponowała pomieszczenie piwnicy w jednym z bloków.
B. Białkowska – zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej zarządu o zebranie podpisów
mieszkańców. Jeśli wszyscy wyrażą zgodę, to Gmina m.in. przekaże stoły i krzesła, która ma
na stanie na wyposażenie pomieszczenia.
- braku placu zabaw dla dzieci, boiska do gry w piłkę
- utwardzenia odcinka drogi od krajowej „10” do osiedla,
B. Białkowska – zwrócimy się ponownie do Nadleśnictwa w tej sprawie, jeśli chodzi o jej
wyrównanie, to nie można jeszcze przeprowadzić z uwagi na warunki pogodowe,
- połamanych drzew w parku na osiedlu, dzieci się bawią jest niebezpiecznie,
B. Białkowska – jest to teren Nadleśnictwa, jako że jest to park krajobrazowy, to nie można
ingerować na tym terenie. Wystąpimy z pismem w tej sprawie do Nadleśnictwa.
- konieczności budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szamba są nieszczelne i ścieki
zanieczyszczają pobliski strumyk.
B. Białkowska – wspólnota mieszkaniowa, która została utworzona z mocy prawa w chwili
wykupu mieszkania jest zobligowana do utrzymania i remontowania części wspólnej i
urządzeń wchodzących w część wspólną budynku. Od dłuższego czasu występuje problem z

ustanowieniem zarządcy wspólnoty. To wspólnota powinna podjąć decyzję i zebrać środki
finansowe na wymianę szamba na bezodpływowe lub wybudować przydomową
oczyszczalnię ścieków. Koszt jej budowy to ok. 11.000 zł.
- możliwości skorzystania z Karty Seniora 60+
B. Białkowska – wnioski o wydanie Metropolitalnej Karty Seniora 60+ można składać w
Urzędzie Miejskim. Posiadając w/w kartę seniorzy będą mogli skorzystać ze zniżek w wielu
instytucjach na terenie Gminy oraz w Bydgoszczy.
Poinformowała również, że z dniem 1 kwietnia br. Powiatowy Urząd Pracy zostaje
przeniesiony do Bydgoszczy. PUP nie otrzymał dofinansowania na dalsze utrzymywanie filii
w naszym mieście.
Z dniem 1 stycznia br. został zlikwidowany oddział ZUS w naszym mieście.
Zastępca Burmistrza poinformowała również, że od 1 marca br. mieszkańcy Gminy będą
mogli korzystać z „Soleckiej Karty Miejskiej”, wprowadzanej w porozumieniu z PKS-em
Bydgoszcz. Zaproponowano wdrożenie „Soleckiej Karty Miejskiej” polegającej na
wprowadzeniu nowego biletu okresowego uprawniającego do poruszania się po terenie miasta
wszystkimi autobusami PKS-u. Bilet ten, bez limitów przejazdu, wydawany będzie na 14
kolejnych dni, a jego cena wyniesie 20 zł.
- mieszkańcy zwrócili uwagę na małą częstotliwość kursów PKS przez Rudy, dodatkowo
często kursy te są opóźnione.
B. Białkowska – będziemy jeszcze rozmawiać z przedstawicielami PKS. Zwrócimy uwagę na
w/w wniosek.
Zebranie zakończono o godz. 18.15.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudy

Jolanta Kaczmarek
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